
Steinfjellstafetten 2019 

Litt info om løypen.  

Da det ikke er veiforbindelse langs hele etappe 2 må bilene som kjører inn Tronesfjellet 

forbi familieparken langs etappe 1 og inn til starten på etappe 2, returnere tilbake til 

Trones for så å kjøre E6 opp til Brekkvasselv og ta veien opp Finnvolldalen RV 773. Etter 

ca. 3 km fra Brekkvasselv går det av en vei til høyre som går inn til Brekka. Der kan man 

kjøre inn til der etappe 3 starter, samt videre inn til der etappe 2 kommer ut fra 

terrenget, 5 km ut på etappen. 

Det er heller ikke veiforbindelse langs hele etappe 18, man kan kjøre de første 2 km av 

etappen, deretter må man kjøre opp til Trones, videre inn til Sønningsvatnet, 7 km ut på 

etappen. Man kjører da inn Tronesfjellet der etappe 1 gikk og etter ca 3 km fra Trones går 

det av en vei til høyre, som går til Sønningsvatnet. 

Veien inn Tronesfjellet langs etappe 1, 2 og 18 er i utgangspunktet en bomvei med avgift, 

men eier av veien, Namdal Bruk, har gitt oss fri bruk av veien under stafetten. 

Utplassering av løpere. 

• Etappe 1 og 2, Tronesfjellet. Det er mulig å kjøre inn løpere før start, 

slik som i fjor. Bilene som kjører inn langs etappe 1 og 2 kan ikke 

kjøre ut igjen før alle lag har passert. 

• Etappe 2 og 3, Brekka. Her er det fult mulig å kjøre inn løpere helt inn 

til enden av veien, 5 km ut på etappe 2. Man må bare vise hensyn til 

løpere og andre trafikanter, kjør forsiktig. 

• Etappe 7 og 10, gamle Gjersvik vei. Her gis det ikke tillatelse til å 

kjøre. 

• Etappe 18. Fra 2 km ut på etappen så anbefales det at ingen kjører bil 

inn fra Tunnsjødalen. Man kan kjøre inn til der hvor de kommer ut fra 

terrenget, ca. 7 km ut på etappen. Da kjører man inn Tronesfjellet 

forbi familieparken, etter ca. 3 km fra E6 må man ta høyre og inn til 

Sønningsvannet.  Ved stallen/skogstua i familieparken, avsluttes 

syklingen og man løper inn i parken derfra og i mål, ca. 400 m. 


